CURSO DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DISCIPLINAS ISOLADAS
2º trimestre de 2022
Nos termos do Art. 27 do Regulamento do Curso de Mestrado em Administração Pública da
Fundação João Pinheiro, o Colegiado do Curso, definiu o registro de candidatura em disciplinas
isoladas do núcleo de disciplinas optativas a serem ministradas presencialmente no 2º trimestre
de 2022. Fica agendada a inscrição para o processo de seleção nos dias 3 e 4 de maio de 2022
com resultado dia 10 de maio de 2022, e confirmação de matrícula no dia 12 de maio de 2022.
Os candidatos deverão se inscrever, por disciplina, no seguinte endereço eletrônico:
academico2.fjp.mg.gov.br/processoseletivo
Os seguintes documentos no formato .pdf deverão ser anexados no processo de inscrição:
1. Comprovante de conclusão em curso de graduação reconhecido pelo MEC;
2. Currículo Lattes atualizado;
3. Justificativa para pleitear a disciplina.
No caso de deferimento do pedido, o candidato deverá confirmar sua participação na disciplina,
impreterivelmente no dia 12 de maio de 2022 por meio do e-mail: srca@fjp.mg.gov.br
Inscrição: Inicia às 0h do dia 3 de maio de 2022 até às 23:59h do dia 4 de maio de 2022 horário de
Brasília
Resultado: 10 maio de 2022 (por e-mail)
Confirmação do aceite: 12 maio de 2022
Início das aulas: 16 de maio de 2022
Término das aulas: 22 de julho de 2022
Entrega das notas: 30 de setembro de 2022

HORÁRIO
Trim.

Disciplina

CH

Professor

Natureza

Dia

Horário

2º

Gestão de Pessoas Tópicos
C

30

Kamila Pagel de
Oliveira

Optativa

2ª feira

9h às 12h

2º

Desenho e Avaliação de
Projetos e Programas
Sociais

30

Carla Bronzo Ladeira

Optativa

3ª feira

9h às 12h

2º

Direito Público

30

Letícia Godinho de
Souza

Optativa

5ª feira

14h às 17h

Observações:
A disciplina isolada atualmente é gratuita, e seu aceite está condicionado ao número de alunos regulares matriculados na
disciplina e à aprovação pelo professor da disciplina mediante análise da documentação.
O aluno reprovado por abandono, infrequência ou por insuficiência de nota não mais poderá cursar disciplinas isoladas,
conforme o capítulo III, Art. 27, §5º do Regulamento do Curso de Mestrado em Administração Pública.
O resultado será encaminhado para o e-mail de cada aluno inscrito pela Coordenação do Mestrado até 10 de maio de
2022.
Em caso de dúvidas, gentileza entrar em contato pelo e-mail mestrado@fjp.mg.gov.br ou srca@fjp.mg.gov.br

